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Abstract 

The outbreak of the Covid-19 virus and its spread worldwide has disrupted 

the global economy. Also, the development of the virus has multiple 

economic effects and unexpected side effects, which makes it difficult to 

develop appropriate policies by decision-makers that respond 

appropriately to macroeconomic policy, to understand the results of some 

of the results of economic policies that emerged during the Covid_19 

period. Some monetary policy measures in reducing inflation levels 

according to different scenarios for the research sample, according to a 

statistical model such as a cross-sectional regression analysis that 

analyzes the impact of monetary policy measures represented by the broad 

money supply, the legal reserve, the interest rate and the re-discount rate 

as explanatory variables, while the inflation rate was adopted as a 

variable It is approved for a sample of high- and low-income countries for 

the years 2019 and 2020 before the pandemic and during the pandemic to 

know the results of monetary policy measures in reducing high inflation 

rates. Addressing inflation levels before and during the Covid _ 19 

pandemics from one country to another according to the data of the 

research sample countries and the degree of diversity of their structure 

economical. 
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                                ؛12/5/2022:القبؾل ؛11/5/2022:التعجيل والتشكيح؛ 23/4/2022 :االستالمتاريخ السقالة: 
 .1/6/2022: الشذخ

 السدتخمص
كسا  وانتذاره عمى مدتؾى العالؼ في تعظيل االقتراد العالسي . 19تدبب تفذي فايخوس كؾفيج_

أن تظؾر الفايخوس لو تأثيخات اقترادية متعجدة وغيخ متؾقع آثارىا الجانبية , مسا يجعل مؽ 
الرعؾبة وضع سياسات مشاسبة مؽ قبل صانعي القخار تدتجيب استجابة مشاسبة مع سياسة 
االقتراد الكمي ، مؽ أجل فيؼ نتائج بعض نتائج الدياسات االقترادية التي عيخت خالل فتخة 

تحاول ىحه الؾرقة البحثية استكذاف بعض اجخاءات الداسة الشقجية في الحج مؽ   19_كؾفيج
مدتؾيات التزخؼ وفق سيشاريؾىات مختمفة لعيشة البحث ، وفق نسؾذج احرائي كتحميل االنحجار 
الستعجد السقظعي يحمل أثخ اجخاءات الدياسة الشقجية الستسثمة بـ عخض الشقج الؾاسع ، االحتياطي 

سعخ الفائجة وسعخ اعادة الخرؼ كستغيخات مفدخة ، في حيؽ اعتسج معجل التزخؼ  القانؾني ،
قبل  2020و   2019كستغيخ معتسج لعيشة مؽ الجول السختفعة الجخل والسشخفزة لمدشؾات 

الجائحة وخالل الجائحة لسعخفة نتائج اجخاءات الدياسة الشقجية في الحج مؽ معجالت التزخؼ 
تائج ىحا البحث وفق سيشاريؾىات تبايشت في تأثيخاتيا  ضسؽ عيشة السختفعة ، ولقج عيخت ن

البحث ، مؽ خالل اتخاذ  دول عيشة البحث إجخاءات مختمفة في معالجة مدتؾيات التزخؼ قبل 
مؽ دولة الى أخخى وفق معظيات الجول عيشة البحث ودرجة تشؾع  19وخالل جائحة كؾفيج_

 ليكميا االقترادي .
 

 الكمسات الرئيدة
 ، الدياسة االقترادية 19الدياسة الشقجية ، التزخؼ ، كؾفيج_ 

mailto:arjwanyounis@gmail.com
mailto:arjwanyounis@gmail.com
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 السقجمة
وصجمات  لقج تعخض االقتراد العالسي خالل العقؾد الدابقة الى العجيج مؽ االحجاث العالسية كالحخوب ,

اسعار الشفط العالسية , واألزمة السالية العالسية , وفقاعات البؾرصة واليؾم في بجاية عقجنا الججيج تعخض العالؼ 
, فقج عانت معغؼ الجول في العالؼ مؽ ارتفاع 19أزمة كؾفيج_واقتراده الى أزمة صحية عالسية تسثمت بـ

معجالت التزخؼ بذكل ممحؾظ ججًا ، ليحا تعسل الدياسة الشقجية عمى السجى الظؾيل في الحفاظ عمى معجالت 
التزخؼ السشخفزة والسدتقخة والتي تعج شخطًا أساسيًا لالزدىار واالستقخار االقترادي عمى السجى الظؾيل . 

اتخاذ قخارات صحيحة بخرؾص االدخار واإلنفاق . كسا تدسح لألسخ والذخكات  حيث تسكؽ االفخاد مؽ
والحكؾمات بتسؾيل إنفاقيا دون إدخال عالوة مخاطخ التزخؼ عمى تكاليف االقتخاض. كسا تعسل الدياسة 

عؽ  في الشذاط االقترادي الشقجية عمى ضسان استقخار االسعار مؽ خالل تخفيف أي ضغؾط انكساشية ناشئة
, ومداعجة االقتراد خالل االضظخاب السؤقت بدبب الجائحة عمى السجى القخيب , فسؽ خالل 19مة كؾفيج_أز 

الدياسة الشقجية التي تعج أحج أجداء الدياسة االقترادية الكمية لمعسل مجتسعة عمى إعادة الؾضع االقترادي 
ت والسؤسدات السالية والشقجية الجولية . فزاًل عؽ التعاون مع السشغسا19أزمة كؾفيج_ طبيعيًا , كسا كان قبل

العالسية التي تعسل عمى تقجيؼ آليات الدياسة الشقجية التي مؽ شأنيا تعسل عمى ارساء قؾاعج االقتراد العالسي 
ليذ فقط عمى مدتؾى دولة وانسا عمى مدتؾى العالؼ , عمى اعتبار أن الجائحة ىي أزمة عالسية أثخت عمى 

الؼ مؽ خالل تحقيق استقخار اقترادي , وذلػ مؽ خالل التحكؼ بالكتمة الشقجية , جسيع اقتراديات دول الع
وكبح التزخؼ , والعسل عمى تؾازن ميدان السجفؾعات , واستقخار سعخ صخف العسمة السحمية تجاه العسالت 

 االجشبية , وأسعار الفائجة التي مؽ شأنيا تعسل عمى تؾزيع أفزل لمسؾارد السالية .
 مشهجية البحث ول:ال السحؾر 

 أواًل: مذكمة البحث
تحجيًا لكل مؽ الدياسة االقترادية , االجتساعية , البيئية , وكحلػ تحجيًا لألنغسة  19تذكل أزمة كؾفيج_

الرحية لمعجيج مؽ اقترادات الجول الستقجمة واالقترادات ذات االسؾاق الشاشئة ، حيث دعست العجيج مؽ 
سؾعة مؽ االجخاءات ضسؽ الدياسة الشقجية ، كاستجابة لتمػ التحجيات , مؽ حكؾمات العالؼ اقتراداتيا بسج

خالل تخفيزات حادة في أسعار الفائجة األسسية ومذتخيات واسعة الشظاق لمجيؾن الحكؾمية مؽ قبل البشؾك 
جيات , السخكدية , اال أن ىحه األزمة وضعت اليياكل االقترادية سؾاء في الجول الستقجمة والشاشئة  امام تح

الجول الستقجمة أمام تحجيات مختمفة عؽ تمػ التحجيات التي تقف اماميا   19حيث وضعت أزمة كؾفيج_
االقترادات ذات االسؾاق الشاشئة ، وفي مقجمتيا ارتفاع مدتؾيات التزخؼ الحي يعتبخ عامل ميؼ مؽ معؾقات 

جول ذات االقترادات الستقجمة والشاشئة الشسؾ االقترادي . ومؽ خالل ما جاء في أعاله , وىحا بجورة يزع ال
أمام اشكالية البحث التي تتزسؽ مجى استجابة التغيخ في الدياسة الشقجية وتأثيخىا في معالجة حاالت التزخؼ 

لمحج مؽ تأثيخاتو الدمبية عمى تحقق االستقخار الظبيعي في االقتراد   19وبعج أزمة كؾفيج_ 19قبل أزمة كؾفيج_
 دول عيشة البحث بشاءًا عمى طبيعة ودرجة تظؾر لياكميا االقترادية  .  , وىحا يتبايؽ بيؽ
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 البحثات ثانيًا: فرضي
يقؾم البحث عمى عجد مؽ الفخضيات في ضؾء ما طخح لغخض تحقيق غايات واشكالية البحث , تؼ وضع 

 لية:  عجد مؽ الفخضيات ندعى الختبارىا بسا يتؾافق مع معظيات البحث , تؼ تحجيج الفخضيات التا
في بيئة  19_ فخضية العجم األولى: يؾجج تأثيخ لمدياسة الشقجية في معالجة التزخؼ قبل أزمة كؾفيج_1

اقترادات الجول السختفعة الجخل ، أما الفخضية البجيمة ليا فتشص عمى عجم جؾد تأثيخ لمدياسة الشقجية في 
 ختفعة الجخل . في بيئة اقترادات الجول الس 19معالجة التزخؼ قبل أزمة كؾفيج_

في بيئة  19_ فخضية العجم الثانية: يؾجج تأثخ لمدياسة الشقجية في معالجة التزخؼ قبل أزمة كؾفيج_2
اقترادات دول السشخفزة الجخل ، أما الفخضية البجيمة ليا فتشص عمى عجم وجؾد تأثيخ لمدياسة الشقجية 

 في بيئة اقترادات الجول السشخفزة الجخل . 19في معالجة التزخؼ قبل أزمة كؾفيج_
في  19_ فخضية العجم الثالثة: يؾجج تأثخ لمتغيخ في الدياسة الشقجية في معالجة التزخؼ خالل أزمة كؾفيج_3

بيئة اقترادات الجول السختفعة الجخل ، أما الفخضية البجيمة ليا فتشص عمى عجم وجؾد تأثيخ لمتغيخ في 
 في بيئة اقترادات الجول السختفعة الجخل .  19الجة التزخؼ خالل أزمة كؾفيج_الدياسة الشقجية في مع

في  19_ فخضية العجم الخابعة: يؾجج تأثخ لمتغيخ في الدياسة الشقجية في معالجة التزخؼ خالل أزمة كؾفيج_4
لمتغيخ في بيئة اقترادات الجول السشخفزة الجخل ، أما الفخضية البجيمة ليا فتشص عمى عجم وجؾد تأثيخ 

 في بيئة اقترادات الجول السشخفزة الجخل . 19الدياسة الشقجية خالل أزمة كؾفيج_
 ثالثًا: أهسية البحث

في معالجة  19تتسثل أىسية البحث في الجور الحيؾي الحي تمعبو الدياسة الشقجية في عل أزمة كؾفيج_
رادي لمؾصؾل الى مدتؾى التزخؼ حاالت التزخؼ كأحج أدوات االقتراد الكمي في معالجة الؾضع االقت

السشذؾد مؽ قبل البشؾك السخكدية عمى مدتؾى دول عيشة البحث السختمفة . كسا يدتسج البحث أىسيتو أيزًا كؾنو 
ع دور الدياسة الشقجية في معالجة حاالت التزخؼ , الحي أصبح محؾر نقاش وججلية عمسية لجى ؾ تشاول مؾض

رادية بجراسة جسيع أبعاد ىحه األزمة وتجاعياتيا عمى الجول  السختمفة لعيشة السعشيؽ بالسؾاضيع الشقجية واالقت
 وكيفية مؾاجية تجاعيات ىحه األزمة أو التقميل مؽ آثارىا الدمبية .  ، البحث 

 رابعًا: هجف البحث 
تيجف فكخة البحث الى التحقيق في أثخ اجخاءات الدياسة الشقجية الستبعة مؽ قبل دول عيشة البحث لمحج 
مؽ مدتؾيا التزخؼ السختفعة في عل لياكل اقترادية مختمفة مؽ حيث درجة تظؾرىا , بيؽ كل مؽ الجول 

خاءات أو تجابيخ تتالئؼ مع طبيعة الستقجمة والجول ذات االقترادات الشاشئة , مسا تظمب مؽ تمػ الجول اتخاذ اج
وبشية الييكل االقترادي السؾجؾد في دول عيشة البحث , ومجى تأثيخ التغيخ في الدياسة الشقجية كاستجابة  لمحج 
مؽ معجالت التزخؼ وفق معظيات الجول عيشة البحث ودرجة تشؾع ليكميا االقترادي  , فزاًل عؽ الكيام 

 وخالل االزمة . 19ت الدياسة الشقجية في مدتؾيا التزخؼ  قبل أزمة كؾفيج_بسقارنات بيؽ نتائج أثخ اجخاءا
 

 



  .......... السياسة الىقديةاجراءات        .            
 

      دمحم وذوون

 299 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتىمية الرافديه )

  .pp(311-295، ص. ) 2022Juneحزيران ،  .No(134، ع ) Vol(41مج )

 البحث ةخامدًا: عيش
لغخض الؾقؾف عمى نتائج الفخضيات السؾضؾعة ضسؽ مشيجية البحث , تؼ حرخ البيانات الستعمقة 

مؽ مؾقع  19يج_وخالل فتخة كؾف 19بالدياسة الشقجية لجول عيشت البحث ومدتؾيات التزخؼ  قبل أزمة كؾفيج_
ترشيف الجول ضسؽ عيشة البحث , اعتسادًا عمى درجة التظؾر  حيث تؼ.  2021البشػ الجولي الى نياية العام 

 في لياكميا االقترادي الى دول اقترادات ذات الجخل السختفع  ودول ذات االقترادات الجخل السشخفض
, باالعتساد عمى مرشفات السشغسات والسؤسدات الجولية ،  19وخالل أزمة كؾفيج_ 19لفتخات قبل أزمة كؾفيج_

( دولة ضسؽ اقترادات الجول السختفعة الجخل ، كسا تذكمت عيشة 62وقج تذكمت عيشة الترشيف األول مؽ )
( دولة ضسؽ اقترادات الجول السشخفزة الجخل ولتحقيق اختبار فخضيات البحث تؼ 45الترشيف الثاني مؽ )

ميل االحرائي االنحجار الستعجد السقظعي لتحميل عالقات التأثيخ بالشدبة إلجخاءات الدمظة االعتساد عمى التح
 الشقجية في مدتؾيات التزخؼ خالل فتخة البحث .

 السحؾر الثاني: اإلطار الشغري لمبحث
 الشقجية في عل السفاهيؼ الشغرية أواًل: ماهية الدياسة 

اسة االقترادية الكمية , حيث تعسل الدياسة االقترادية الكمية تعج الدياسة الشقجية واحجة مؽ مكؾنات الدي
التي تعتسجه الحكؾمة مؽ خالل الدياسة الشقجية ومكؾناتيا , والدياسة السالية ومكؾناتيا عمى تحقيق االستقخار 
االقترادي السشذؾد , والحي يعج ىجف لجسيع الحكؾمات التي تدعى الى ترحيح حاالت االنحخاف في عل 

مات سؾاء أكانت بدبب اقترادي , سياسي , اجتساعي , وارث طبيعية , أو كالجائحة التي عرفت عمى االز 
-Demertzis & Dominguez) كافة انحاء العالؼ , بآثارىا االقترادية واالجتساعية والبيئية ...... الخ 

jimenez, 2020)  في عل السفاليؼ الشغخية عيخت تعخيفات متعجدة لسفيؾم الشغخية الشقجية ولكؽ ىشاك اتفاق .
يا متسثمة بسجسؾعة مؽ ضسؽ تمػ التعخيفات حؾل العشاصخ السكؾنة لمدياسة الشقجية , حيث تؼ تعخيفيا عمى أن

االجخاءات , وىحه االجخاءات تتغيخ تبعًا لتغيخ الؾقت , الؾضع االقترادي . ويكؾن تأثيخ الدياسة الشقجية عمى 
االقتراد مؽ خالل السحافغة عمى السدتؾى العام لألسعار , معجالت الفائجة وىحه االجخاءات تكؾن في عل 

. وىشاك (Al-Wadi Hussein & Mahmoud, 2014)  في الجولة البشػ السخكدي الحي يعج الدمظة الشقجية
ج بو الدظمة الشقجية مؽ أجل الؾصؾل مؽ أعتبخ الدياسة الشقجية ىي استخاتيجية مثمى أو دليل عسل تدتخش

بالؾحجات االقترادية نحؾ تحقيق السؾارد الحاتية الستؾازنة عؽ طخيق نسؾ الشاتج السحمي االجسالي باالتجاه الحي 
. كسا (Ahmed Mostafa Farid & Hassan, 2000)يحقق لمجولة حالة مؽ االستقخار الشدبي لألسعار 

بالدمظة الشقجية بيجف الديظخة  ةتسثمعخفت عمى أنيا حدمة مؽ االجخاءات واالدوات التي تدتخجميا الجولة الس
 ,Hussein)عمى عخض الشقج بالذكل الحي يحقق التؾازن في االسعار واالستقخار االقترادي بذكل عام 

2008)  . 
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 قتراد ودرجة تظؾر  أدوات الدياسة الشقجية في عل تبايؽ االثانيًا: 

تتزسؽ الدياسة الشقجية نؾعيؽ مؽ االدوات التي تدتظيع مؽ خالليا الدمظة الشقجية التأثيخ في مدتؾى 
االنحخافات وتجيل مدتؾياتيا لمؾصؾل الى االىجاف الشيائية , اال أن ىحه االدوات تختمف درجة استخجاميا مؽ 

سرخفي السؾجؾد في الجولة , فزاًل عؽ قؾة اقتراد تمػ اقتراد الى آخخ كل حدب تظؾر وتشاسق الجياز ال
تقدؼ الى قدسيؽ األول وىي أدوات غيخ . ادوات الدياسة الشقجية (McKibbin & Fernando, 2020)الجولة 

مباشخة تدتخجم لمتأثيخ في كسية الشقؾد الستجاولة , وكحلػ حجؼ االئتسان السرخفي تدسى االدوات الكسية كـ سعخ 
. أما القدؼ الثاني فيي أدوات (Ali, 2004)اعادة الخرؼ , عسميات الدؾق السفتؾحة , االحتياطي القانؾني 

تدتخجم لمتحكؼ بأنؾاع معيشة مؽ القخوض مؽ حيث التشغيؼ واالتفاق وتؾجيو االقخاض باتجاه القظاعات االنتاجية 
كسا تجخل ىحه االدوات في قظاعات معيشة , تذجيع القخوض القريخة االجل والحج مؽ القخوض طؾيمة االجل و 

وأنذظة تعاني مؽ مذاكل أو بعض السعؾقات , تدسى ىحه االدوات بالشؾعية الكيفية كـ تحجيج سقف االئتسان , 
اتباع  ودائع ضامشة مؽ أجل االستيخاد ,   ,تحجيج الحجود الجنيا لشدب الديؾلة السظمؾبة مؽ قبل البشػ السخكدي 

سياسات ائتسانية معيشة مؽ قبل البشػ السخكدي في عل عخوف معيشة تعتسج عمى طبيعة العالقة القائسة بيؽ 
 .(Qadi, 2003)البشػ السخكدي والبشؾك التجارية 

 الشقجية الدياسة  أهجافثالثًا: فاعمية 
مبتغاىا في عل بيئة اقترادية تحكؼ فاعمية أىجاف الدياسة الشقجية ىؾ مجى قجرة االىجاف عمى تحقيق 

تحكسيا الكثيخ مؽ الستغيخات التي يرعب الديظخة عمييا في عل بيئة أصبح فييا التؾقع أو التشبؤ مؽ الرعب 
ججًا في عل أحجاث أو كؾارث متدارعة دون فارق زمشي طؾيل االمج بيشيسا , فسؽ أىجاف الدياسة الشقجية ىؾ 

مؽ أىؼ أىجاف الدياسة الشقجية حيث تدعى الجول الى تالفي التزخؼ تحقيق االستقخار في االسعار , وىؾ 
ومحاولة احتؾاء االسعار الى أدنى االسعار , ففاعمية ىحا اليجف ىؾ مجى قجرتو عمى تحديؽ الؾضع السعاشي 

القؾة الذخائية لجخؾليؼ , كحلػ مؽ أىجاف  ضلمدكان , ألن التزخؼ لو تأثيخات سمبية عمى الفقخاء بانخفا
دياسة الشقجية ىؾ تحقيق االستخجام الكامل مؽ خالل رفع مدتؾى الشذاط االقترادي عشج أعمى مدتؾى مسكؽ ال

. والعسل (Kanaan, 2012)مؽ التؾعيف الكامل لمسؾارد الظبيعية والبذخية لتجشب االقتراد مذاكل البظالة 
عمى تحقيق معجالت نسؾ اقترادية مشاسبة حيث يتؼ التفاعل مع ىحا اليف مؽ خالل تحقيق معجالت نسؾ 

ادية مختفعة مع العسل عمى خفض معجالت التزخؼ , مؽ خالل العسل عمى تشؾيع الشاتج السحمي االجسالي اقتر
بسا يرب في تحقيق زيادات مدتسخة في الشاتج السحمي االجسالي الحكيقي لمقظاعيؽ العام والخاص مؽ خالل 

يدان السجفؾعات يكؾن تفاعل ىحا رفع معجالت االئتسان والسعخوض مؽ الشقؾد . وكحلػ االستقخار الستحقق في م
اليجف مؽ خالل قيام البشػ السخكدي تعؾيؼ سعخ اعادة الخرؼ وبالتالي تقميل حجؼ االئتسان والظمب السحمي 
عمى الدمع والخجمات , االمخ الحي بجوره يؤدي الى خفض حجة االرتفاع في السدتؾى العام لألسعار داخل 
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ليجف عمى تذجيع الرادرات وتقميل االقبال عمى شخاء الدمع والخجمات اقتراد الجولة , وبالتالي يعسل ىحا ا
 .(Qadi, 2003)االجشبية 
 
 مفهؾم التزخؼ في عل االقتراد الكمي رابعًا: 

أتدست معغؼ اقترادات دول العالؼ حالة مؽ الخكؾد و التزخؼ , وىحا يدتجعي اختيار الدياسة الشقجية 
لدياسة عمى اختيار االداة الرحيحة والقادرة السشاسبة لحالة االقتراد في تمػ الجولة , وىحا يختبج بسجة قجرة تمػ ا

عمى تحقيق االىجاف بكفاءة وفاعمية , في عل اقتراد الجولة بكل ما تعانيو مؽ عؾامل اقترادية , اجتساعية , 
. فالتزخؼ مؽ السدائل السيسة التي تجخل (Niedźwiedzińska, 2021)سياسية وكحلػ الرحية ...... الخ 

الكمية , حيث أصبح ضسؽ مفاليؼ االقتراد الكمي والتي باإلمكان معالجتيا بإحجى ادوات الدياسة االقترادية 
كل مؽ مفيؾم التزخؼ والبظالة عؾاىخ اقترادية أكثخ شيؾعًا وانتذارًا تعاني مشيا معغؼ اقترادات دول العالؼ , 
وىحا ما دفع معغؼ الحكؾمات متسثمة بؾضع سياسات مؽ قبل الجيات االقترادية السخترة كالبشؾك السخكدية 

نيا معالجة تمػ السذاكل نغخًا لسا يشجؼ عشيا مؽ آثار سمبية عمى أو مؽ يسثميا التخاذ االجخاءات التي مؽ شأ
يج مؽ السفاليؼ التي تفدخ التزخؼ في عل . لقج عيخ العج(Akyüz, 2022)اقتراد الجول وأفخاد مجتسعاتيؼ 

تعجد السجارس االقترادية والسالية مشيا أن التزخؼ ارتفاع السدتؾى العام لألسعار عؽ السدتؾى الظبيعي ويبح 
بؾتيخة متدارعة عشجما يخافقو زيادة في االصجار الشقجي وكحلػ زيادة في االنفاق الحكؾمي مؽ خالل التسؾيل عؽ 

. كسا  (Ajami, 2009)حمية بجاًل عؽ الزخائب , في عل انخفاض الكيسة الحكيكية لمشقؾد طخيق القخوض الس
عخف التزخؼ بأنو نراعج االسعار في السقابل ىشاك انخفاض في القؾة الذخائية لمشقؾد وىؾ ما يجعل الجخل 

كؼ يسكؽ تعخيف التزخؼ مؽ مشغار عمساء  الحكيقي ألفخاد السجتسع أقل مؽ الجخل الشقجي الحي يتقاضؾنو .
الدياسة الشقجية بأنو مظاردة كسية كبيخة مؽ الشقؾد لكسية أقل مؽ الدمع والخجمات , وىحا السفيؾم يشظؾي عمى أن 
التزخؼ يشذأ بدبب عجم التداوي بيؽ الشسؾ في االنفاق الشقجي أي مقجار الديادة في الجخؾل الشقجية ومجسؾع 

جية والشسؾ في العخض الحكيقي لمدمع والخجمات مؽ جية أخخى , وانعجام التؾازن بيؽ الجانبيؽ وسائل الجفع مؽ 
سيؾدي الى انخفاض مدتسخ في قيسة العسمة الحكيكية أي القؾة الذخائية بدبب االرتفاع السدتسخ في االسعار 

(Bank, 2021)  . 
 خامدًا: أنؾاع التزخؼ الستعجد  

عيخت أنؾاع متعجدة ومدسيات مختمفة لمتزخؼ تعتسج عمى طبيعة و أسباب نذؾء تمػ االنؾاع وآثارىا 
االقترادية الشاجسة عشيا ومؽ ىحه االنؾاع تزخؼ جحب الظمب وىؾ عبارة عؽ ارتفاع مقجار االنفاق الحكؾمي 

يؤدي الى رفع أسعار الدمع  والخاص عمى الدمع والخجمات بسقجار يفؾق حجؼ العخض مؽ الدمع والسشتجات مسا
والخجمات , في السقابل اذا استسخ حجؼ االنفاق بالديادة ولؼ يتسكؽ السشتجؾن مؽ زيادة السعخوض مؽ االنتاج 

 ,Khanjar)لمدمع والخجمات ألسباب قج تتعمق بالظاقة االنتاجية القرؾى , وبزعف البشية التحتية االنتاجية 

التزخؼ يدسى تزخؼ دفع التكاليف يشجؼ ىحا التزخؼ نتيجة حيث يفتخض . وىشاك أيزًا نؾع ثاني مؽ (2010
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ىحا الشؾع وجؾد سمظة احتكارية في سؾق العسل أو سؾق الدمع والخجمات , ناجسة عؽ قيام نقابات العسال 
 بالسظالبة بخفع أجؾر العسال لتعؾيض العسال الشقص الحاصل في القؾة الذخائية نتيجة الرتفاع االسعار , وىحا
ما يجفع بالسشتجيؽ الى  اضافة تمػ الديادات كتكاليف عمى أسعار الدمع والخجمات مسا يؤدي الى ارتفاعات 

 Al-Wadi)مدتسخة في كافة القظاعات ولقج انتذخ ىحا الشؾع في الجول التي تستمػ قظاعات صشاعية 

Hussein & Mahmoud, 2014) وىشاك نؾع ثالث ىؾ التزخؼ السدتؾرد الي يؾلج في الجولة نتيجة عؾامل .
مح خارجية خارج نظاق سيظختيا مسا يؤثخ عمى مدتؾى االسعار داخل تمػ الجولة ,  وعيخ أيزًا التزخؼ الجا

الحي تتخح فيو االسعار االرتفاع بذكل سخيع ججًا مع انخفاض شجيج في قيسة العسمة السحمة , وقج تشيار قيسة 
. أما التزخؼ السكبؾت ىؾ التزخؼ  (Paul, 2006)العسمة السحمية بذكل تام في عل ىحا الشؾع مؽ التزخؼ 

الحي يشظؾي في كل االحيان عمى ارتفاع في االسعار نغخًا لتجخل الجولة مؽ خالل التدعيخ االجباري والحي 
ي , وىحا الشؾع مؽ التزخؼ يعسل عمى شحة في الدمع بجوره يؤدي الى عيؾر الدؾق الدؾداء أو الدؾق السؾاز 

والخجمات مسا يؤدي الى طؾابيخ ترظف أمام السحالت التجارية . ويظمق عمى الشؾع االخيخ مؽ أنؾاع التزخؼ 
بالتزخؼ السفخط وىؾ مؽ أخظخ أنؾاع التزخؼ , حيث تأخح االسعار باالرتفاع بسعجالت غيخ طبيعية , نتيجة 

ف جؾدة في التجاول مقابل محجودية الدمع والخجمات السؾجؾدة في التجاول أيزًا نتيجة لغخو كسية الشقؾد السؾ 
 (Warjiyo, 2021), الدياسية والؾبائية غيخ الظبيعية التي تسخ بيا تمػ الجولة الجول االقترادية , االجتساعية

. 
 سادسا: بيان أثر التزخؼ في مجاالت مختمفة 

تغيخ لمتزخؼ مذاكل متعجدة مشيا اقترادية , اجتساعية , وتؤدي ىحه السذاكل بجورىا الى مذاكل  
فئات السجتسع السختمفة , مسا يؤدي الى سياسية, وىحه السذاكل تغيخ نتيجة اختالف تؾزيعات الجخل بيؽ 

عيؾر فؾارق معيذية كبيخة بيؽ افخاد السجتسع , حيث يحرل بعض فئات السجتسع عمى خدائخ في الكيسة 
الحكيكية لمشقؾد , بيشسا يحقق البعض اآلخخ أرباحًا ميؾلة , أي أن ىشاك تأثيخات لمتزخؼ سمبية عمى بعض 

. لقج تؾزعت تأثيخات التزخؼ في (Morsi, 2017)ى البعض اآلخخ عم ةفئات السجتسع , وتكؾن بإيجابي
التأثيخ عمى اعادة تؾزيع الجخل بيؽ فئات  مجاالت متعجدة مشيا اقترادية كـالتأثيخ في ميدان السجفؾعات ,

السجتسع بأشكال مختمفة , التأثيخ عمى الشسؾ االقترادي . أما الشؾع الثاني مؽ التأثيخ فيؾ االجتساعي مؽ خالل 
فقجان أفخاد السجتسع الثقة بعسمتيؼ السحمية واقترادىؼ الؾطشي مؽ خالل التجىؾر السدتسخ بفقجان العسمة قؾتيا 

 . (Fischer, 2021), أي فقجان العسمة قيستيا الحكيكية الذخائية 
 19سابعًا: عؾامل نجاح الدياسة الشقجية في الجول الستقجمة  قبل أزمة  كؾفيج_

في الجول , فكمسا تظؾرت اليياكل  تتفاعل الدياسة الشقجية مع مجى تظؾر الشغؼ االقترادية السظبقة
االقترادية لمجولة السشفحة لدياسة نقجية معيشة , كانت نتائج الدياسة الشقجية السشفحة فعالة وذات نتائج تشرب في 
تشذيط االقتاد لتمػ الجولة , كسا يعتسج نجاح الدياسة الشقجية عمى مجى استخجاميا ألدواتيا الستشؾعة  , وما ىي 

مى لتحقيق ذلػ الشجاح . لحلػ أتدست الدياسة الشقجية في الجول الستقجمة الخأسسالية بتشفيح واختيار االدوات السث
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أدوات الخقابة السباشخة وغيخ السباشخة , باالعتساد عمى مجسؾعة مؽ العؾامل التي تداعج الدياسة الشقجية عمى 
والتخابط بيؽ جسيع ومختمف مكؾنات الشغام التأثيخ في الشذاط االقترادي بذكل فعال مؽ خالل العسل السذتخك 

, مؽ خالل الثقة الستبادلة بيؽ البشؾك السخكدية (.Albagoury & Anber, n.d)السالي في تمػ الجول 
يعكذ مجى تفاعل البشؾك بكافة التجارية, فزاًل عؽ االسؾاق السالية , فيحا التعاون بيؽ تمػ السؤسدات 

مدسياتيا مع قخارات البشػ السخكدي متسثمة بقخارات الدمظة الشقجية. وىشاك عامل ثاني لو تأثيخ مباشخ عمى مجة 
تفاعل الدياسة الشقجية متسثل بسجى تظؾر الدؾق الشقجية ودرجة الشغام الحي تتستع بو , فسثل ىحه االسؾاق 

امل باألوراق السالية القريخة االجل القابمة لمخرؼ , كؾن ىحا االجخاء يديج مؽ تداعج كثيخًا عمى تذجيع التع
فعالية تأثيخه في طمب القخوض, بحيث كانت تكمفة التعامل باألوراق السالية القريخة االجل القابمة لمخرؼ كبيخة 

, (Marc Labonte & Lida R. Weinstock, 2021)فيحا يقمل مؽ عجد الستعامميؽ باألوراق التجارية 
ية ويحجث العكذ اذا كانت تكمفة الخرؼ أقل . تستمػ الجول الستقجمة أسؾاق مالية كبيخة ومتظؾرة, فاألسؾاق السال

تديج مؽ فعالية سياسة عسميات الدؾق السفتؾحة في التأثيخ عمى عخض االئتسان , حيث تعج االسؾاق السالية في 
الجول الستقجمة مرجر ميؼ مؽ مرادر االقخاض بالشدبة لمحكؾمة ومؽ الجياز السرخفي , والعامل الخابع ىؾ 

ي الجول الستقجمة , االستعسال االكبخ مؽ مجسؾع مجى قجرة الجول عمى استعسال الشقؾد السرخفية , والتي تسثل ف
الشقؾد في التجاول , وىحا يعكذ الجور الفعال الستخاتيجية االحتياطي القانؾني في التأثيخ عمى عخض الشقؾد 

(Schnabel et al., 2020). 
 19ثامشًا: معؾقات نجاح الدياسة الشقجية في الجول الشامية قبل أزمة كؾفيج_

تتدؼ اقتراديات الجول الشامية بيياكل اقترادية ذات بشية ضعيفة, يذؾبيا سؾء التشغيؼ وقميمة التفاعل. 
زاًل عؽ امتيازىا بإنتاجية متجنية يقابميا مدتؾيات دخل مشخفزة , باإلضافة الى افتقارىا الى أنغسة مالية , ف

نقجية ومرخفية متظؾرة , لحلػ نجج الكثيخ مؽ أدوات الدياسة الشقجية غيخ السباشخة كعسميات الدؾق السفتؾحة , 
سة الشقجية حرخًا مؽ خالل ندب االحتياطي معجل سعخ اعادة الخرؼ غيخ فعالة , حيث تغيخ اثار الديا

القانؾني , مؽ خالل الجمج بيؽ ادوات الدياسة الشقجية السباشخة والسداعجة , وىحا يبخر عجم نجاح الدياسة 
الشقجية , اذا ما قؾرنت بشجاحات الدياسة الشقجية في الجول الستقجمة , ذلػ بدب القظاعات التي تكؾن فييا 

حيث يتجو معغؼ انتاجية ىحه القظاعات الى االستيالك السحمي , كالقظاع الدراعي مثاًل  االنتاجية متحبحبة ,
حيث تزيق في ىحا القظاع دائخة السبادالت الشقجية , كسا تؤثخ الظبيعية السؾسسية لمقظاع الدراعي لسعغؼ الجول 

عامل البشؾك التجارية بدمف الشامية عمى االوضاع الشقجية واالئتسانية حيث تستاز ببعض السؾاسؼ الشذظة تت
وودائع مختفعة , ويحجث العكذ اذا كانت الشتائج عكذ ذلػ , وىحا يسثل أحج أسباب فذل عسل الدياسة الشقجية 

. كسا تتأثخ اقتراديات الجول الشامية باقتراديات (Abdulrahman & Thabit, 2021)في الجول الشامية
الجول الستقجمة مؽ خالل التجارة الجولية , فاقتراديات الجول الشامية تتأثخ مؽ خالل الحخكات والتقمبات العشيفة 

ت الجول الجول الستقجمة , وذلػ بدبب العالقة القؾية التي تخبط معغؼ اقتراديا التي تتعخض ليا اقتراديات
, وفي ىحه الحالة تكؾن تأثيخات الدياسة الشقجية واالئتسانية في الجول الشامية ال تدتظيع الشامية بالجول الستقجمة
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التأثيخ أو تداىؼ في تحقيق الشسؾ في الشذاط االقترادي , أو تعسل عمى مؾاجية أثار التزخؼ واالنكساش 
. كسا يعج استعسال الؾدائع الشقجية في الجول الشامية برؾرة  (Brzoza-Brzezina et al., 2021)السدتؾرد 

مشخفزة , كؾسيمة دفع أو خدن , حيث يتؼ االعتساد في التعامالت الشقجية عمى العسمة الؾرقية والسدكؾكات . 
تخجام الؾدائع الشقجية بذكل محرؾر بسجفؾعات الحكؾمة , واداء بعض السجفؾعات ذات السبالغ حيث يتؼ اس

الزخسة في بعض قظاعات االعسال التجارية والرشاعية . كسا تعاني بيئات اقتراديات الجول الشامية مؽ عجم 
اق السالية ىحا العامل يعيق وجؾد أسؾاق نقجية تتستع بشؾع مؽ الكفاءة والتظؾر والتشغيؼ , مع ضعف نذاط االسؾ 

 . (Teynreyro, 2020)عسل سياسة ندبة اعادة سعخ الخرؼ وعسميات الدؾق السفتؾحة في ىحه الجول 
 19جولية وأزمة كؾفيج _تاسعًا: اجراءات الدياسة الشقجية لمحج مؽ التزخؼ في عل رؤية البشؾك ال

بات صعؾبة احتسال التؾقع وعجم اليقيؽ بذأن مدتقبل االقتراد العالسي , في عل بيئة تعتسج متغيخات 
اقترادية , اجتساعية وبيئية متدارعة . جعمت جسيع دول العالؼ أمام تحجيات تأتي في مقجمتيا معجالت 

تيجفة مؽ قبل الدياسة الشقجية . كسا أن اجخاءات التزخؼ التي بمغت مدتؾيات تفؾق مدتؾيات التزخؼ السد
التعافي ومدتؾيات التزخؼ تختمف مؽ دولة الى أخخى وفقًا لمخرؾصية التي تتستع بيا كل دولة  فسؽ خالل 

وال زالت , قامت البشؾك السخكدية في معغؼ دول  19قخاءة واقع العجيج مؽ دول العالؼ خالل فتخة أزمة كؾفيج_
الجول الستقجمة مشيا وبعض الجول ذات االسؾاق الشاشئة والشامية , باعتساد سياسات نقجية  العالؼ , وخرؾصاً 

 ,Al-Hamedy)تيديخيو بيجف تقجيؼ الجعؼ مؽ خالل رفع معجالت الديؾلة واالئتسان السؾجو لمقظاع الخاص

عمى أسعار فائجة مشخفزة, حيث سجمت في بعض  2021والعام  2020. كسا تؼ اعتساد أواخخ العام (2021
يخ الكسي , ليذسل ىحا التبشي الجول مدتؾيات تقارب الرفخ أو أقيام سالبة. كسا بعض الجول يتبشي بخامج التيد

الجول الستقجمة , اضافة ليا الجول ذات االسؾاق الشاشئة وبعض الجول الشامية . ولكؽ في عل ارتفاع معجالت 
الزغؾط التزخسية في معغؼ دول العالؼ , مسا دعا الى قيام عجد مؽ البشؾك السخكدية الى الجعؾة الى عؾدة 

بيعية , حيث أن معجالت الزخؼ التي عيخت قج تجفع البشؾك السخكدية الى الدياسة الشقجية في عل الحياة الظ
االندحاب التجريجي مؽ بخامج التيديخ الكسي والتذجيج في أوضاع الدياسة الشقجية , حيث بمغت معجال التزخؼ 

بمغت  2022% وفي عام 2.4 2021, في حيؽ بمغت في عام  2020% في عام 0.7في الجول الستقجمة 
ومؽ خالل مخاقبة عجد مؽ البشؾك السخكدية في الجول الستقجمة لمسرادر التي يشجؼ عشيا الزغؾط  %  .2.1

التزخسية الحالية , كانت ناجسة مؽ مجسؾعة مؽ العؾامل اآلنية تأتي في مقجمتيا ارتفاع مدتؾيات الظمب 
. فزاًل عؽ (Classification, 2021) 19الكمي ,اذا ما قؾرنت مع السدتؾيات السشخفزة قبل أزمة كؾفيج_

يات السعخوض عالسيًا مؽ ارتفاع أسعار الدمع والخجمات االساسية نتيجة لالنقظاع في سمدمة االمجادات ومدتؾ 
% 0.250االبقاء عمى سعخ فائجة عشج  السجمس االحتياطي الفيجرالي االمريكيالدمع والخجمات . حيث قخر 

( مميار دوالر شيخيا. كسا اشارت لمجشة الى احتسال تؾقع رفع سعخ 120نقظة وعمى حجؼ شخاء االصؾل البالغ )
السذتخيات مؽ االصؾل في حال تحقيق نؾع مؽ التقجم في  , مع خفض2023والعام  2022فائجة في العام ال

بخرؾص الدياسة الشقجية , فقج  البشػ السركزي االوربيالتؾعيف وتخفيض معجالت التزخؼ . اما اجخاءات 
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% عمى عسميات اعادة التسؾيل الخئيدة , عمى تدييالت االقخاض 0.250% و 0.000اعتسج معجل فائجة عشج 
فقج اعتسج ساسة نقجية تدتيجف معجل تزخؼ  بشػ انكمترا السركزي يجاع دون تغيخ . أما اليامذي و تدييالت اال

. كسا قخر البشػ باإلبقاء (Edris, 2021)%ضسؽ اجخاءات تداعج في الحفاظ عمى الشسؾ والتؾعيف2بحجود 
% مع الحفاظ عمى معجالت شخاء االصؾل دون تغيخ عشج 0.1عمى معجالت فائجة دون تغيخ عشج مدتؾى 

عمى تبشي سياسة نقجية  تؾسعية كسية وكيفية  بشػ اليابان( مميار جشيو استخليشي . كسا حافع  895مدتؾيات ) 
لسؾاجية التزخؼ تتزسؽ حدمة مؽ االجخاءات كاإلبقاء عمى سعخ فائجة سمبي عمى اليؽ الياباني عشج مدتؾى 

% , مع مؾاصمة عسمية شخاء الدشجات الحكؾمية بجون مدتؾى معيؽ بيجف الحفاظ عمى عؾائج سشجات 1.0
ذخ سشؾات , تخى ال تدال الزغؾط التزخسية تحتاج الى مؾاصمة تبشي الحكؾمة اليابانية , ضسؽ خظة لع

 .   (Fernández et al., 2021)  19سياسة نقجية تيديخيو لسعالجة آثار أزمة كؾفيج_
 التظبيقي الجانب السحؾر الثالث:

 أواًل: تؾصيف الشسؾذج
مؽ خالل  19خض التحقيق في اجخاءات الدياسة الشقجية في الحج مؽ أثار التزخؼ خالل جائحة كؾفيج_لغ

اعتساد الستغيخ السعتسج وىؾ معجل التزخؼ ، أما بالشدبة لمستغيخات السفدخة السعبخة عؽ اجخاءات الدياسة الشقجية 
الفائجة ، سعخ اعادة الخرؼ ( ، ولقج تؼ  فكانت متسثمة بـ ) عخض الشقج الؾاسع ، االحتياطي القانؾني ، سعخ

اعتساد ترشيف البشػ الجولي لمجول حدب الجخل السختفع والسشخفض لمجول عيشة البحث كسجال الختبار ججوى 
 . 19تمػ االجخاءات لمحج مؽ التخؼ الشاجؼ عؽ جائحة كؾفيج_

سدتقمة السفدخة إلجخاءات كسا تؼ تسثيل تمػ االجخاءات بسخظط يؾضح الستغيخ السعتسج والستغيخات ال
 الدياسة الشقجية قبل الجائحة وخالليا ، وىي كاآلتي : 
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 انالسخظط مؽ إعجاد الباحث

 
  ولغخض تظبيق ذلػ تجخيبيًا في انسؾذج كسي اعتسجت الريغة الخياضياتية اآلتية :

Yi=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+Ui 

Y1 الستغيخ السعتسج تؼ التعبيخ عشو بسعجل التزخؼ = 
Xiالدياسة الشقجية في الحج مؽ التزخؼ ، ولقج تؼ التعبيخ عشيا بالستغيخات  ت= تسثل الستغيخات السفدخة لإلجخاءا

 كاآلتي:SPSSاآلتية ووفقًا لسا تؼ تؾصيفو في الججول ومخخجات بخنامج الـ 

X1 عخض الشقج الؾاسع = 
X2 االحتياطي القانؾني = 
X3 سعخ الفائجة = 

=X4 ؼ سعخ اعادة الخر 
 

 19لمجول ذات الجخل السرتفع والسشخفض قبل جائحة كؾفيج_ثانيًا: تحميل االنحجار الستعجد السقظعي 

   19_ نتائج تحميل االنحجار الستعجد السقظعي لمجول ذات الجخل السرتفع قبل جائحة كؾفيج_1

قبل  2019ذات الجخل السرتفع لدشة  لجول أثر اجراءات الدياسة الشقجية في مدتؾيات التزخؼ: (1ججول )
 الجائحة

 الستغيرات
 السفدر  

ثابت معادلة 
 االنحجار

عرض الشقج 
 X1الؾاسع 

االحتياطي 
 X2القانؾني 

سعر 
 X3الفائج  

سعر اعاد  
 X4الخرؼ 

معامل 
التحجيج 

 F قيسة

 السحدؾبة

معامل 
DW 
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 الستغيرات
 السعتسج  

R2 

 B -0.13 0.319 0.146 0.04 -0.265 معجل التزخؼ
35.6% 8.03% 3.36 

t -0.11 3.47 2.59 0.16 -1.9 

 SPSS  P≤0.5باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  انالججول مؽ إعجاد الباحث
عيخت نتائج تحميل معادلة االنحجار السقظعي إلجخاءات الدياسة الشقجية لمحج مؽ التزخؼ مؽ خالل  

أربع اجخاءات وىي : عخض الشقج الؾاسع ، االحتياطي القانؾني ، سعخ الفائجة وسعخ اعادة الخرؼ وفق تأثيخات 
ت كجول ذات الجخل السختفع مختمفة في مدتؾيات التزخؼ في عيشة البحث والتي تذكمت مؽ مجسؾعتيؽ صشف

ودول ذات الجخل السشخفض باالعتساد عمى ترشيفات البشػ الجولي ، وكانت نتائج التحميل كالتالي الجول ذات 
الجخل السختفع عيخت نتائج أثخ اجخاءات الدياسة الشقجية لمحج مؽ التزخؼ برؾرة متفاوتة ، عمى الخغؼ مؽ أن 

،  %35.6كان عشج  R2اال أن معامل التحجيج   Fو   Pمؽ اختباري الشسؾذج عيخ بأثخ معشؾي مؽ حيث كل 
مؽ التأثيخات في الحج مؽ التزخؼ تعؾد لإلجخاءات الستخحة مؽ قبل   %35.6وىحا يفدخ أن مؽ ما ندبتو 

تعؾد لعؾامل  %64.4حكؾمات الجول عيشة البحث الستسثمة بالبشؾك السخكدية ، في حيؽ أن ىشاك ما ندبتو 
في مدتؾيات التزخؼ ، عمى الخغؼ مؽ كفاءة بعض اجخاءات الدياسة الشقجية في الحج مؽ  أخخى مؤثخة

والحي يقمل مؽ أثخ التجاخل الخظي بيؽ  2.36عيخ عشج  DWمدتؾيات التزخؼ . فزاًل عؽ أن معامل 
خ مذاىجات الستغيخات. كسا يغيخ مؽ السعادلة أن كل مؽ عخض الشقج الؾاسع ، االحتياطي القانؾني وسع

الخرؼ كانت مؽ االجخاءات ذات التأثيخ السعشؾي في مدتؾيات التزخؼ في دول عيشة البحث لمترشيف األول 
وىحا ما يتظابق مع فخضية البحث العجمية األولى . ولؼ يغيخ لدعخ الفائجة أي دور كإجخاء ضسؽ الدياسة 

ائجة في أغمب دول الجخل السختفع بيؽ الشقجية لمحج مؽ مدتؾيات التزخؼ ، وذلػ نتيجة تخاوح قيسة معجالت الف
 ( وىي ندب مشخفزة اذا ما قؾرنت مع الجول ذات الجخل السشخفض . 3%_1)

 

  19لمجول ذات الجخل السشخفض قبل جائحة كؾفيج_تحميل االنحجار الستعجد السقظعي  _2

قبل  2019ذات الجخل السشخفض لدشة  لجول أثر اجراءات الدياسة الشقجية في مدتؾيات التزخؼ: (2ججول )
 الجائحة

 الستغيرات
 السفدر 

 الستغيرات
 السعتسج 

ثابت معادلة 
 االنحجار

عرض الشقج 
 X1الؾاسع 

االحتياطي 
القانؾني 

X2 

سعر 
 X3الفائج  

سعر اعاد  
 X4الخرؼ 

معامل 
 R2التحجيج 

 F قيسة

 السحدؾبة

معامل 
DW 

 B -5.68 1.013 -0.003 -0.29 0.076 96.1% 230 2.01 معجل التزخؼ
t -1.76 28.71 -0.04 -0.58 0.31 

 SPSS  P≤0.5باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  انالججول مؽ إعجاد الباحث
بيؽ تحميل االنحجار الستعجد السقظعي إلجخاءات الدياسة الشقجية لمتأثيخ في مدتؾيات التزخؼ قبل جائحة 

كانت كالتالي : عيخ عخض الشقج الؾاسع في الجول ذات الجخل السشخفض ىؾ االجخاء الؾحيج  2019كؾفيج لمعام 
لمدياسة الشقجية ذو تأثيخ السعشؾي والكبيخ في الحج مؽ مدتؾيات التزخؼ ، في حيؽ لؼ يغيخ أي تأثيخ معشؾي 
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( ، أما جة ، سعخ اعادة الخرؼ، سعخ الفائلباقي االجخاءات لمدياسة الشقجية الستسثمة بـ )االحتياطي القانؾني 
، فزاًل عؽ أن قيسة  Pواختبار  Fمدتؾى معشؾية الشسؾذج ككل ، لقج كانت معشؾية مؽ حيث كل مؽ اختبار 

أي أن التزخؼ في ىحه الجول ذات الجخل السشخفض محكؾمة  %96.1كانت عشج قيسة  R2معامل التحجيج 
عمى وجو التحجيج مؽ خالل اجخاء عخض الشقج الؾاسع قبل برؾرة قؾية مؽ خالل اجخاءات الدياسة الشقجية ، و 

وبالشتيجة يسكؽ الحكؼ عمى اجخاءات الدياسة الشقجية بانيا كانت مظابقة مع فخضية البحث  19جائحة كؾفيج_
 العجمية الثانية . 

 

  19_لمجول ذات الجخل السرتفع والسشخفض خالل جائحة كؾفيج: تحميل االنحجار الستعجد السقظعي ثالثاً 
 19_ تحميل االنحجار الستعجد السقظعي لمجول ذات الجخل السرتفع خالل جائحة كؾفيج_1

 2020ذات الجخل السرتفع لدشة  لجول أثر اجراءات الدياسة الشقجية في مدتؾيات التزخؼ  : (3ججول )
 19خالل جائحة كؾفيج_

 الستغيرات
 السفدر 

الستغيرات 
 السعتسج 

ثابت معادلة 
 االنحجار

عرض 
الشقج 
 X1الؾاسع 

االحتياطي 
القانؾني 

X2 

سعر 
 X3الفائج  

سعر اعاد  
 X4الخرؼ 

معامل 
التحجيج 

R2 

 F قيسة

 السحدؾبة

معامل 
DW 

 B -2.8 0.32 0.088 0.12 0.106 معجل التزخؼ
29% 5.92 1.96 

t -1.9 3.37 1.25 0.7 0.57 
 SPSS  P≤0.5باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  انالججول مؽ إعجاد الباحث

بأن  19أعيخت نتائج تحميل االنحجار السقظعي في الجول ذات الجخل السختفع خالل جائحة كؾفيج_ 
تأثيخات اجخاءات الدياسة الشقجية في مدتؾيات التزخؼ خالل الجائحة بأن الشسؾذج كان معشؾيًا مؽ حيث كل 

، وىحا يؤثخ انخفاض تأثيخ  %29فقج كانت  R2، أما معامل التحجيج السحدؾبة  Fو قيسة   Pمؽ اختبار 
فقج عيخت  DWاجخاءات الدياسة الشقجية خالل الجائحة اذا ما قؾرنت بالدشة الدابقة لمجائحة . أما معامل 

حيث عيخ عخض الشقج بالسفيؾم  . وىحا يشفي أي تجاخل خظي بيؽ متغيخات عيشة البحث ، 1.96قيستو عشج 
الؾاسع بشدبة التأثيخ األكبخ خالل فتخة الجائحة ، أما االجخاء السؤثخ الثاني ضسؽ اجخاءات الدياسة الشقجية فيؾ 
ندبة االحتياطي القانؾني ، في حيؽ لؼ يغيخ لكل مؽ سعخ الفائجة وسعخ اعادة الخرؼ أي تأثيخ عمى 

في الجول ذات الجخل السختفع االمخ الحي يتؼ عجه عمى انو اجخاءات  19مدتؾيات التزخؼ خالل فتخة كؾفيج_
 الدياسة الشقجية كانت ذات تأثيخ معشؾي باإلجسال وىؾ ما يتظابق مع فخضية البحث العجمية الثالثة . 

  19_ تحميل االنحجار الستعجد السقظعي لمجول ذات الجخل السشخفض خالل جائحة كؾفيج_2 
 2020ذات الجخل السشخفض لدشة  لجول اجراءات الدياسة الشقجية في مدتؾيات التزخؼ أثر  :(4ججول)

 19خالل جائحة كؾفيج_
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 الستغيرات
 السفدر 

 الستغيرات
 السعتسج 

ثابت معادلة 
 االنحجار

عرض 
الشقج 
الؾاسع 

X1 

االحتياطي 
القانؾني 

X2 

سعر 
الفائج  

X3 

سعر اعاد  
 X4الخرؼ 

معامل 
 R2التحجيج 

 F قيسة

 السحدؾبة

معامل 
DW 

 B -11.22 1.16 0.28 -1.02 -0.3 معجل التزخؼ
97.8% 410 1.6 

t -2.02 32.65 1.77 -1.15 -0.69 
 SPSS  P≤0.5باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  انالججول مؽ إعجاد الباحث

 
عيخت نتائج اجخاءات الدياسة الشقجية لمجول السشخفزة الجخل لمحج مؽ التزخؼ مؽ خالل تحميل معادلة 

عشج قيسة  R2، حيث عيخ معامل التحجيج  19االنحجار الستعجد السقظعي بأنيا أكثخ نجاعة خالل فتخة كؾفيج_
كان قيستو  DWكسا أن معامل  .Fواختبار  P. كسا أن الشسؾذج كان معشؾيًا مؽ حيث كل مؽ اختبار  97.8%

. وبالشغخ عؽ قخب لتحميالت نتائج اجخاءات الدياسة الشقجية في التأثيخ عمى مدتؾيات التزخؼ ، عيخ  1.6
اجخاء عخض الشقج الؾاسع ذو التأثيخ األكبخ بيؽ االجخاءات لمتأثيخ في مدتؾيات التزخؼ خالل فتخة الجائحة . 

،  19الفائجة الحي كان لو تأثيخًا أقل في مدتؾيات التزخؼ خالل فتخة كؾفيج_أما االجخاء الثاني الستسثل بدعخ 
في حيؽ عيخ االجخاء الثالث الستسثل بشدبة االحتياطي القانؾني بأثخ أقل مؽ سابقو بالخغؼ مؽ معشؾية ىحا 

ل ت التزخؼ خالالتأثيخ . وفيسا يتعمق باإلجخاء الستسثل بدعخ الفائجة فمؼ يكؽ لو أي تأثيخ معشؾي في مدتؾيا
 ، وىحا ما يتظابق مع فخضية البحث العجمية الخابعة .فتخة الجائحة

 
 
 

 السحؾر الرابع: االستشتاجات والسقترحات
 أواًل: االستشتاجات 

مؽ خالل مقارنة نتائج التحميل االنحجار الستعجد السقظعي في عيشة البحث التي تزسشت الرشف األول 
. يسكؽ  19الجول ذات الجخل السختفع والرشف الثاني دول ذات الجخل السشخفض قبل وخالل جائحة كؾفيج_

 التؾصل الى اآلتي: 
و دور كبيخ في الحج مؽ مدتؾيات التزخؼ قبل االجخاء عخض الشقج الؾاسع ضسؽ الدياسة الشقجية كان ل _ 1

لجول السشخفزة وخالل الجائحة في كل مؽ عيشة البحث الجول ذات الجخل السختفع وا 19جائحة كؾفيج_
أما خالل فتخة الجائحة فكان اجخاء عخض الشقج الؾاسع لؼ يكؽ لو دور في معالجة التزخؼ ، وذلػ  .الجخل

فع بزخ كسيات كبيخة مؽ الجعؼ السالي خالل فتخة الجائحة ، كؾن ىحه بدبب قيام الجول ذات الجخل السخت
الجول تستمػ وفؾرات كبيخة مؽ الفؾاض السالية ، في حيؽ اتدؼ االجخاء في الجول ذات الجخل السشخفض بعجم 

 الفاعمية بدب عجم امتالكيا الؾفؾرات السالية لتمبية متظمبات الجعؼ خالل الجائحة .  
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ندبة االحتياطي القانؾني ضسؽ الدياسة الشقجية في مجسؾعة الجول ذات الجخل السختفع كانت عيخ االجخاء _ 2
مؤثخة في مدتؾيات التزخؼ قبل الجائحة وخالل الجائحة . أما في الجول ذات الجخل السشخفض لؼ تكؽ ذات 

 .  19تأثيخ قبل الجائحة عمى الخغؼ مؽ محجودية تأثيخه خالل فتخة جائحة كؾفيج_
ن اجخاء سعخ الفائجة لؼ يكؽ لو تأثيخ ضسؽ الدياسة الشقجية في مدتؾيات التزخؼ لمجول ذات الجخل كا _3

( ، حيث اعتسجت ىحه الجول سياسة %2_1السختفع قبل وخالل فتخة الجائحة ، كؾن قيستو تخاوحت بيؽ )
ياسة الشقجية أثخ في حيؽ لؼ يكؽ لدعخ الفائجة ضسؽ الد .أسعار فائجة مشخفزة لغخض تذجيع االستثسار 

معشؾي في مدتؾيات التزخؼ لمجول ذات الجخل السشخفض قبل الجائحة ، وعيخ سعخ الفائجة خالل جائحة 
بأثخ معشؾي خالل فتخة الجائحة ، وىحا ما يفدخ نجاعة ىحا االجخاء لمدياسة الشقجية في تمػ  19كؾفيج_

 الجول . 
كانت نتائج اجخاء اعادة سعخ الخرؼ ضسؽ اجخاءات الدياسة الشقجية في الجول ذات الجخل السختفع كان لو  _4

لؼ يكؽ لو أي أثخ معشؾي في مدتؾيات التزخؼ .  19أثخ معشؾي قبل الجائحة ، أما خالل جائحة كؾفيج _
ؾي في مدتؾيات التزخؼ وعيخ اجخاء سعخ اعادة الخرؼ في الجول ذات الجخل السشخفض بجون تأثيخ معش

 . قبل وخالل فتخة الجائحة 
 

 ثانيًا: السقترحات
_ يتعيؽ عمى حكؾمات الجول ذات الجخل السختفع الكف عؽ تشفيح الدياسات التؾسعية التي تؾلج التزخؼ التي 1

، وىحا يحتؼ عمييؼ وضع سعخ فائجة مدتيجف عمى مدتؾى االجل 19اعتسجت في عل جائحة كؾفيج_
ستؾسط مؽ خالل قيام الدياسة الشقجية بتؾجيو البشؾك السخكدية لسشع حجوث أزمة تزخؼ كبخى القريخ وال

مرحؾب بفتخة ركؾد اقترادي ، مسا قج يؤدي الى انتقال حالة الخكؾد االقترادي الى العالسية في عل 
 اختالف الخرائص والتخكيبات الييكمية القتراداتيا ومؤسداتيا التي يعسمؾن فييا .

_ عمى الجول متسثمة بالبشؾك السخكدية بالشدبة لمجول السشخفزة الجخل اعتساد سعخ فائجة ، يؾضع كيجف 2
تعسل البشؾك عمى تحكيقو لمتأثيخ في مدتؾيات التزخؼ ، يتالءم مع مدتؾى تجخميا في كسية عخض الشقج 

مدتؾيات تزخؼ مجوسة  إقخاضًا واقتخاضًا ، مع السحافغة عمى سعخ فائجة يتغيخ بالتشاسق مع تحقيق
 عمى السجى الستؾسط .  19ومدتيجفة خالل فتخة كؾفيج_

_ يتعيؽ عمى البشؾك السخكدية سؾاء العاممة في الجول السختفعة الجخل والسشخفزة تجشب التذجيج الستدخع 3
العؾامل  لمدياسة الشقجية ، استشادًا الى االرتفاعات العابخة لسعجالت التزخؼ واالنتغار لحيؽ دراسة جسيع

السحخكة والسدببة لمتزخؼ ومخاقبتيا لسعخفة مرادرىا كؾنيا تعكذ ضغؾطات ارتفاع مدتؾيات الظمب الكمي 
اذا ما قؾرنت  بسدتؾيات الدمع السعخوضة السشخفزة عؽ العام الساضي ، وذلػ لتجشب انتكاسة معجل 

اذا ما قؾرنت مع  19ل فتخة كؾفيج_الشسؾ العالسي الى ما دون السدتؾيات الستؾقعة عمى السجى الستؾسط خال
 معجالت التزخؼ قبل الجائحة . 
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_ تفعيل التعاون بيؽ الدياسة الشقجية والسالية في الجول السشخفزة الجخل مؽ خالل تبشي بعض االجخاءات 4
االقترادية الفعالة التي مؽ شأنيا التحكؼ في معجالت التزخؼ مؽ جية ومحاولة تؾفيخ القاعجة الشقجية 

الئسة مؽ جية أخخى ، وذلػ بيجف العسل عمى استقظاب االستثسار االجشبية وتشؾيع وتشذيط القاعجة الس
االنتاجية باالتجاه الحي يحفد الشسؾ االقترادي ، مع االخح بشغخ االعتبار الخقابة الفعالة لمدمظة الشقجية 

 .عمى القظاع الشقجي والسالي باعتبارىا مؽ أىؼ ركائد االستقخار السالي 
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